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CHAMADA N.º 01/2022 - PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO DE CANDIDATURAS A
PROFESSOR(A) VISITANTE NO PPGEFHC - UFBA/UEFS

O Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências informa que estão abertas as
candidaturas para Professor(a) Visitante, por meio de processo seletivo simplificado, nos termos do Edital
PV 001/2022 - PRPPG/ UFBA (em anexo) de Contratação de Professor Visitante 2022.

As candidaturas devem ser realizadas por meio do preenchimento da ficha de inscrição disponível em
https://bit.ly/pv2022ppgefhc, com encaminhamento dos seguintes documentos em um único arquivo em
formato PDF.

a) Plano de trabalho, limitado a até quatro páginas, detalhando as atividades acadêmicas e
científicas a serem desenvolvidas no âmbito do PPGEFHC, durante o período da contratação
pretendido, manifestando disponibilidade para atuar no Programa em regime de dedicação
exclusiva, assinado e rubricado pelo candidato, em formato PDF;

b) Currículo do/a candidato/a em formato PDF, podendo ser o currículo Lattes.

O processo seletivo interno seguirá o seguinte cronograma:

ETAPAS DATA
Data limite para envio dos documentos de candidatura para professor(a)
visitante ao PPGEFHC

Até 23:59 h de 04/02/2022

Período de trabalho da Comissão de Análise de candidaturas para
professor(a) visitante no PPGEFHC e reunião do Colegiado 05/02 a 18/02/2022
Data de divulgação do resultado do processo seletivo interno simplificado (aba
Resultados de editais no site do PPGEFHC) até 23/02/2022
Data limite para envio, pelo PPGEFHC, da ata da reunião do Colegiado e
dos documentos de candidatura dos(as) selecionados(as)  à PROPG 08/03/2022

Ressaltamos que o plano de trabalho não deverá se configurar como apenas um projeto de pesquisa, visto
que a pesquisa é um dos elementos que compõem as atividades a serem desempenhadas durante o
contrato. Os resultados prospectados de atividades de formação e de produção de conhecimento, assim
como o cronograma planejado, deverão fazer parte do Plano.

Os(As) candidatos(as) precisam apresentar produção científica relevante e experiências de orientação
compatíveis com os critérios adotados pelo PPGEFHC para credenciamento como docente permanente,
os quais constam na Resolução do Colegiado N.º 02/2019, disponível  em:
https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/resolucao_do_colegiado_do_ppgefhc_n.o_02_
2019_0.pdf

O Edital PV 001/2022 - PRPPG/ UFBA e outras informações pertinentes estão disponíveis em:
http://www.propg.ufba.br/sites/propg.ufba.br/files/edital_pv_01_2022_portuges_110122.pdf [português] e
http://www.propg.ufba.br/sites/propg.ufba.br/files/edital_pv_01_2022_ingles_110122.pdf [inglês].

Salvador, 19 de janeiro de 2022.

Ecivaldo de Souza Matos
Coordenador (em exercício) do PPGEFHC
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